
OS ARGENTINOS E AS OPÇÕES 
DE PEQUENOS LANCHINHOS 
“ON THE GO”

NESTA CATEGORIA, O TAMANHO CERTO DA EMBALAGEM, O DESIGN E AS INFORMAÇÕES SÃO ASPECTOS RELEVANTES

N A Be Natural, outro bom nome 
e marca bem resolvida, oferece 
chips de frutas desidratadas. O 
produto da foto é de banana (como 
fica evidente pela grande ilustra-
ção da frente), novamente com o 
predomínio do branco. O amarelo 
distingue as versões. Ícones com 
tons de verde suave destacam a 
quantidade de calorias e o atribu-
to de um produto “free from” (livre 
de), ou seja, sem glúten, açúcar, 
conservantes e gordura.  No verso 
da embalagem, a marca apresenta 
de forma muito clara, a tabela nu-
tricional e os demais sabores.
 A tradicional empresa Soriana, 
já com 80 anos, apresenta os seus 
biscoitos em embalagens “pocket” 
ou pequena. O exemplo da foto 
tem apenas dois biscoitos, só 25 
gramas. A decoração da embala-
gem é mais sofisticada, usando 
a cor preta, além de aplicação da 
marca em dourado. Lamentável 
que a codificação da data de va-
lidade em branco tenha sido apli-
cada na frente da embalagem, um 
descuido. 
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 Merece um destaque especial 
a embalagem de batatas fritas da 
Gauchitas. O frontal da embala-
gem ilustra uma obra de arte de 
uma artista plástica da cidade de 
Balcarce. O tom de verde escuro 
confere sobriedade e credibilida-
de. Um design clean que explora 
apenas a ilustração e a definição 
da versão (pimenta preta e sal ma-
rinho). No verso, tabela nutricional, 
orientação para o descarte correto 
e, claro, a explicação sobre o qua-
dro da frente e um ícone que des-
taca a cidade de origem.

Aliás, todas as embalagens dos 
nossos “Hermanos” destacam a ori-
gem do produto: argentino e sem-
pre com muito orgulho. Bonito isso.
Embalagem melhor. Mundo melhor.

a Argentina, como em todo 
o mundo, a vida é corrida 
e, às vezes, só temos tem-
po para uma breve pausa, 

mesmo assim, é preciso que o lan-
che caiba na bolsa ou na gaveta do 
escritório ou do carro.  A opção é co-
mer algo rápido, numa embalagem 
de tamanho certo, para aquele breve 
momento, e permita comer e fazer 
outra atividade ao mesmo tempo, ou 
seja, tem que ser para consumir “on 
the go” (no caminho ou andando).

As barras de cereais são sempre 
uma boa opção, se forem como as Nat, 
então, são ainda melhores. Um bom 
nome e uma bela marca própria que 
pertencem a uma rede de Farmácias, 
a Farmacity, uma das maiores da Ar-
gentina. As embalagens têm o predo-
mínio da cor branca e das frutas que 
dão sabor às barras de cereais e a ar-
quitetura de linha adotada pelo desig-
ner é simples, direta e clara. Trabalha o 
conceito do design na vertical, quando 
usualmente é na horizontal: ilustração 
de frutas acima, marca, sabor, ícone 
com as calorias do produto e cor da 
versão na área de selagem. Pronto!
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